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nieuwe school verbindT Twee delen van winTerswijk

'HANGING BASKET' 
 IS EyECATCHER
Als straks ook het glas is aangebracht, dan zullen passanten vermoeden dat uit het nieuwe schoolgebouw op het voormalige rangeerter-
rein van Winterswijk een ruimteschip wil opstijgen. Een enorme ‘hanging basket’ van vijf verdiepingen in het atrium trekt de aandacht.

De school, waar na de zomervakantie dagelijks 1.400 leerlingen zullen 
rondlopen, opent officieel op 28 september, maar al in augustus gaan 
de lessen er van start. Drie locaties van de huidige middelbare school De 
Driemark worden er samengevoegd tot het nieuwe Gerrit Komrijcollege. 
Naast de school is een sporthal gekomen met een professionele turnfaci-

liteit. Doordat de sporthal als het ware opgetild is, kunnen eronder een 
fietsenstalling voor met name de school en honderd parkeerplaatsen met 
een P&R-functie worden gerealiseerd. In totaal worden 230 parkeerplaat-
sen op verschillende plekken in het project gerealiseerd voor school, sport, 
openbaar vervoer, aanliggende bedrijven en centrumbezoekers uit bijvoor-

beeld Duitsland, die een belangrijke factor voor de lokale economie in de 
grensgemeente zijn.

reuring
“De spoorzone met het voormalige rangeerterrein heeft een barrièrewer-
king voor de gebieden aan weerszijden. Met de herontwikkeling streeft de 
gemeente naar opheffing hiervan. De school en de sporthal vormen een 
belangrijke schakel”, aldus Dick van Dijk, projectleider van de gemeente 
Winterswijk. Met de school wordt ook een nieuwe voetgangers- en fietsers-
tunnel onder het spoor door opgeleverd die de fysieke verbinding vormt. 
Deze tunnel krijgt een royale trapopgang naar de perrons en een vide tus-
sen de sporen. “De school en de sporthal brengen reuring in dit gebied”, 
benadrukt Van Dijk.
In redelijk korte tijd zijn de plannen tot stand gekomen. “Anderhalf jaar 
geleden lagen hier nog rails”, zegt Dick van Dijk, terwijl hij naar een en-
tree van de nieuwe school loopt. Achter de enorme glazen puien van de 
beide toegangen valt de ‘hanging basket’ op. Wam & Van Duren en WBC 
hebben het project als bouwcombinatie gegund gekregen. Behalve de 
prijs-kwaliteitverhouding, wogen ook het bouwteam, het plan van aanpak 
en duurzaamheid mee in de aanbesteding. 

organische vorm
In december 2010 gingen de eerste palen in de grond. Willy Smit, direc-
teur hoofdaannemer WAM & Van Duren, is enthousiast over het gebouw. 
“Het zijn twee verschillende bouwmassa’s met een meer organische vorm, 
met een middengedeelte, de hanging basket.” In het oorspronkelijke plan 
was sprake van twee van deze 'baskets', maar vanwege het prijskaartje 

werd dit teruggebracht naar één en is er ook voor gekozen om de con-
structie af te stempelen op de grond. De begane grond is helemaal open 
en de basket omvat de vijf bouwlagen daarboven. Hierin zijn onder meer 
een theaterzaal en lokalen gerealiseerd die voor elke richting gebruikt 
kunnen worden. De zijkanten van de school zijn op diverse punten met 
de basket verbonden. In deze twee bouwmassa’s bevinden zich de meer 
specifieke functies van de richtingen, zoals de lokalen voor motorvoertui-
gentechniek en consumptieve techniek op de begane grond. De keus om 
deze lokalen op de begane grond te maken, hangt ook samen met de be-
hoefte aan de buitenwereld te laten zien wat er binnen mogelijk is.     ► 

Links het Gerrit Komrij College; rechts de sporthal.

Van boven naar onder:
Complex heeft P&R-functie.
Langzaamverkeerverbinding onder het spoor.
Organische vormen.
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'prijsgarantie'

wolter & dros is een technisch dienstverlener voor werktuigkundige in-
stallaties in de utiliteitsbouw, woningbouw, zorg, onderwijs en industrie. 
het dienstenpakket bestaat uit advies, integraal ontwerp, engineering, 
realisatie, beheer en exploitatie van de installaties. “wolter & dros laat 
zich inspireren door wat mensen in het dagelijkse leven nodig hebben en 
biedt hiervoor geïntegreerde totaaloplossingen, duurzaam waar het gaat 
om energieverbruik, kwaliteit, levensduur en hergebruik van materialen. 
zo ontstaat een rendabel evenwicht tussen ontwerp, leefbaarheid en duur-
zaamheid. de opdracht voor engineering en realisatie van osg driemark is 
op een bijzondere manier verkregen. als uitvoerende bedrijven moesten we 
inschrijven op basis van eenheidsprijzen, met garantie voor de maximale 
eindprijs. 
de ontwikkeling van het gebouw vond plaats vanaf het schetsontwerp tot 
aan de realisatie. 
van de uitvoerende partijen wordt vakkundige inbreng voor zowel enginee-
ring, uitvoering en kostendeskundigheid verwacht. het ontwikkeltraject 
'met vaste eindprijs', staat voor goede kostenbewaking. het gebouw wordt 
gerealiseerd binnen het afgesproken budget. 
duidelijke systeemkeuzes voor installaties houden deze overzichtelijk en 
binnen gestelde financiële doelstelling realiseerbaar. de school wordt 
geventileerd volgens de richtlijn frisse scholen. de prettige wijze van sa-
menwerking tussen de uitvoerende partijen met opdrachtgever, architect, 
constructeur, adviseurs en bouwmanagementbureau maken het tot een 
bijzonder project.” 

staalconstructies

klein poelhuis konstruktie bv uit winterswijk is een veelzijdig bedrijf in het 
ontwerpen, produceren en monteren van staalconstructies voor bouw en in-
dustrie, alsmede trappen, hekwerken en speciale constructies. “alles wordt 
verzorgd in eigen beheer door toegewijde vakmensen, regelmatig in overleg 
met de architect en de opdrachtgever.” het momenteel onderhanden werk 
is veelzijdig: de driemark, een school met sporthal in winterswijk met 600 
ton staal, maar ook zeven hallen met kantoorruimten van in totaal 23.000 
m2 voor keamingk in aalten, met 1.000 ton staal. zoals directeur jan aal-
ders zegt: “wij maken geen onderscheid tussen een klein stalen balkje of 
300 ton staal. wij waarderen iedere opdrachtgever.”

Bouwinfo
OPDRACHT Gemeente Winterswijk; gebruiker schoolgebouw 
 Gerrit Komrij College
BOUWMANAGEMENT Kleissen en Partners, Hengelo
ONTWERP BDP Khandekar, Londen/Benthuizen
ADVIES Bartels, Lochem (bouwkundige constructie); Enervisie,  
 Winterswijk (installatie); Cauberg-Huygen, Zwolle (BBA)
UITVOERING WBV Bouwgroep en Wam & Van Duren, Winterswijk
INSTALLATIES Ingenieursbureau Wolter & Dros, Warnsveld (W); 
 Croon Elektrotechniek, Apeldoorn (E)
BOUWPROGRAMMA schoolgebouw 12.500 m², sporthal 4.160 m² (met 
 halfverdiepte bebouwde parkeerlaag 3.400 m²); 230  
 parkeerplaatsen inclusief bebouwde parkeervoorziening 
BOUWPERIODE december 2010 – juni 2012

nieuwe aanpassingen
Er is wel een uitzondering gemaakt. De plannen om ook een bouwlokaal 
te realiseren zijn veranderd. De school gaat deze lessen samen met een 
school in Aalten verzorgen en de lessen zullen ook in Aalten aangeboden 
worden. Recent is besloten om in de praktijkruimte voor de bouwafdeling 
de gemeentelijke bibliotheek te vestigen. Dit vraagt om bouwkundige 
aanpassingen en daarom vindt er nu alweer een grondige verbouwing 
plaats. Om de ruimte daarvoor geschikt te maken, komt er een eigen in-
gang en een verdiepingsvloer met een interne trap.
Om de bouw te bespoedigen is veel 'geprefabt', vertelt Willy Smit. Om 
niet weersafhankelijk te worden, werd ernaar gestreefd om het dak voor 
de kerst dicht te krijgen. Dat is gelukt, maar een nadeel is dat de afwer-
king van de basket daardoor met hoogwerkers moet gebeuren, in plaats 
van met een kraan. De basket is voorzien van lichte houtpersingplaten 
met een donkere voeg die tot de millimeter nauwkeurig geplakt moeten 
worden. Dat betekent dat de platen er eerst voor gehangen moeten wor-
den voordat ze definitief bevestigd kunnen worden. Een tijdrovende klus 
die voor een lichte vertraging in de uitvoering heeft gezorgd. 

'markanT en spannend'
Het atrium is via twee kanten toegankelijk. Beide entrees zijn voorzien 
van enorme glasgevels en doordat de bestrating van buiten doorloopt in 
de vloer in het atrium ontstaat een natuurlijk overgang van buiten naar 
binnen. Het atrium wordt overbrugd met een kalzip-dak. Zeker de rondin-
gen van de zesde naar de lagere verdiepingen, waren een uitdaging. “Het 
gebouw is een eyecatcher. Zeker ook door die overgang”, vindt Willy Smit. 
Dick van Dijk vult hem aan: “Het is een markant en spannend gebouw.”   ❚
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Boven: sporthal is 'opgetild' ten behoeve van parkeervoorzieningen.
Onder: Dick van Dijk en Willy Smit.


